
 
 
QUÈ ÉS EL MANGA QUEST? 
El Manga Quest és un joc per celebrar el 25 aniversari del Saló del Manga de Barcelona. Consisteix en 
realitzar una sèrie de proves per aconseguir els 25 cromos dels cartells dels salons i els 2 segells 
commemoratius d'aquesta edició, un dedicat als 25 anys de l'esdeveniment, i un altre dedicat a 
l'exposició d’ Osamu Tezuka al MNAC. Els cromos i els segells podran enganxar-se a les pàgines de les 
revistes destinades al Manga Quest. 

 

VOLS JUGAR Al MANGA QUEST? 

1. Aconsegueix la revista del 25 Manga Barcelona en el mostrador del Manga Quest, situat en 
el Palau 4, així com en els estands dels patrocinadors, situats en el Palau 2: Coalise Estudio 
(estand 176), Món Còmic-El Corte Inglés (estand 229), Planeta Còmic (estand 216) i Panini 
(estand 215). 
 

2. Amb el lliurament de la revista obtindràs també el primer cromo de la col·lecció: el del cartell 
del 25 Manga Barcelona. 
 

3. Per jugar al Manga Quest hauràs de realitzar una sèrie de proves per aconseguir els cromos i 
els segells. Hauràs de portar les proves de les activitats realitzades juntament amb la teva 
revista al mostrador del Manga Quest situat en el Palau 4. 
 

4. Només s'acceptarà una revista per persona. La revista i els cromos tenen una edició limitada 
fins a acabar existències. 

COM ACONSEGUIR ELS CROMOS? 
Per aconseguir els cromos hauràs de superar les proves següents: 

• Prova Cartell 

Cerca el cartell del 25 Manga Barcelona que té una equivocació. Hi ha un error bilbaí en un dels 
cartells, pots dir-nos quin és el cartell erroni i de quina equivocació estem parlant? Hi ha 3 photocalls 
diferents del cartell repartits entre els Palaus 1, 2 i 4. Troba’l i… sort! 

Fes-te la foto amb el cartell erroni i canvia-la per 4 cromos en el mostrador del Manga Quest. 

 

• Prova La noia del cartell 

Guess who's back? La noia del cartell! Cada matí la trobaràs amb una pregunta diferent a l'entrada 
principal. Escriu la resposta correcta en la teva revista. 

Mostra la resposta en el mostrador i canvia-la per 5 cromos en el mostrador del Manga Quest. 

 

 
 



 
 
• Prova estands patrocinadors Manga Quest 

Hauràs de fer una foto d'alguna de les novetats de Coalise Estudio, Món Còmic-El Corte Inglés i 
Planeta Còmic en els seus respectius estands (pots aparèixer en ella o no). Has de pujar la foto a les 
teves xarxes socials (FB, IG o Twitter) etiquetant a l'estand patrocinador i a FICOMIC amb el hashtag 
#25mangaquest. Tal que així!: 

1. Foto estand Coalise Estudio (Palacio 2 – Estand 176) 
@CoaliseEstudio / @ficomic / #25mangaquest 
 

 
 

2.  Foto estand Món Còmic-El Corte Inglés (Palacio 2 – Estand 229) 
@elcorteingles / @ficomic / #25mangaquest  
 

 
 

3. 3- Foto estand Planeta Còmic (Palacio 2 – Estand 216) 
@planetacomic Twitter, @planetadcomic Instagram / @ficomic / #25mangaquest 
 

 
 

Amb cadascuna d'aquestes 3 activitats podràs obtenir 5 cromos mostrant el teu post en el mostrador 
del Manga Quest. 

 

COM ACONSEGUIR ELS SEGELLS COMMEMORATIUS? 

Per celebrar els 25 anys de Manga Barcelona, hem creat dos segells commemoratius: el segell del 25 
Aniversari i el segell especial de l'exposició d’ Osamu Tezuka, el Déu del Manga al MNAC. 

Per a guanyar el segell 25 Aniversari, el concursant haurà de resoldre els mots encreuats que trobarà 
en la revista. 

El segell de l’exposició d’ Osamu Tezuka al MNAC estarà disponible en l'exposició. Visita-la i 
aconsegueix-lo! 

 
 



 
 
ON I COM RECOLLIR ELS CROMOS? 

Per aconseguir els cromos hauràs d'anar al mostrador del Manga Quest situat en el Palau 4 amb la 
teva revista i el teu mòbil (o el dels teus pares o major d'edat que t'acompanyi si no tens mòbil o 
xarxes socials) 

Hauràs de mostrar la teva revista, amb les proves resoltes i el mòbil amb les fotos i posts que hagis 
fet. Una vegada verificat que tot està correcte, es marcaran en la teva revista els cromos que has 
guanyat i te’ls donaran. Cada repte té una sèrie de cromos assignats i només es lliuraran els que 
corresponguin marcant les caselles dels cromos amb un segell especial Manga Quest. 

Només s'acceptarà una revista per persona. 

Tens diverses opcions per a recollir els cromos: pots aconseguir-los cada vegada que hagis realitzat 
alguna de les proves, o aconseguir-los tots alhora quan hagis completat les proves. Et recomanem 
l'última opció perquè et quedi més temps per a gaudir del Manga Barcelona. 

 

Important! 

L'edició de la revista i els cromos és limitada fins acabar existències. Amb la finalitat de què el major 
nombre de visitants tingui l’oportunitat d'aconseguir la revista i els cromos, l'organització repartirà 
cada dia un nombre determinat de revistes.  

 
 


